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منطقه دشتي شهرستان  ریشتر 1.2زلزله ای با شدت  2931فروردین در .دنيا را دارد بالخيز كشورهای ششم رتبه ایران مقدمه:

باليني زلزله ها  و دموگرافيك اطالعات از گزارش مستندی تاكنون شد. و مجروح شدن تعدادی از مردم كشته به منجرو  داد تكان را بوشهر

 است. ضروریطبيعي  حوادثمدیریت عملياتي  برنامه ریزی مناسب جهت اطالعات این گردآوری است. منتشر نشده ایران در

و صورتجلسات مدیریت بيمارستان  بدین منظور .مي باشد 2931سال  در توصيفي گذشته نگر مطالعه یك تحقيق این: مواد و روشها

 ،بيماران وضعيت سير ورود، بدو معاینات مشخصات دموگرافيك، شامل پرسشنامه ها اطالعات و گرفتند قرار مطالعه مورد بيماراناطالعات 

. همچنين با استفاده از آمارهای روزانه و صورتجلسات به استخراج گردید و جمع آوری استخراج درماني اقدامات و پاراكلينيك یافته های

 نقاط ضعف و قوت و تحليل اقدامات مدیریتي پرداخته شد. 

ر، قطع سيستم ارتباطي نبود سيستم ارتباطي بيسيم یا پيج، نبود روابط عمومي و كميته پاسخگویينقاط ضعف عمليات شامل : بحث

تشكيل جلسات پيگيری كميته بحران، استرس باالی مدیریت و كادر درماني ناشي از نظارت غير  موبایل و تلفن در شب حادثه، عدم

 مسئوالنه مدیران ارشد در درمان مصدومين بود.

مركز درماني استان،تعيين اولویت انتقال سریع بيماران به بخش  شامل اعزام فوری بيماران از محل حادثه به بزرگترین قوت نقاط

تغيير كاربری، تفكيك و اختصاصي نمودن اورژانس جهت انجام خدمات درماني مصدومين با دقت و در اسرع وقت توسط بستری بوسيله 

ارائه خدمات حمایتي مالي، تسهيالت رفاهي و اسكان  اختصاص بخش مجزای بستری و درمان طوالني مدت مصدومين، كادر مجرب،

 همراهان و پيگيری امور بيماران پس از ترخيص بود.همراهان، ارائه خدمات روانشناختي جهت مصدومين و 

پيشنهاد تشكيل تيم عملياتي بين سازمانهای مسئول و حمایتي با تعيين حدود شرح وظایف، تعيين رابط پاسخگوی  نتيجه گيری:

و برگزاری مانور ني بيماران بازتواپيشگيری ثالث و  برنامه ریزی جهتمسئولين ارائه خدمات در مراكز درماني، سازماندهي كمكهای مردمي، 

 عملياتي مي شود.

، زلزلهمدیریت بحران ،عملكرد ،قوت ،ضعف واژه های كليدی:  



بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد مدیریت بحران بيمارستان شهدای خليج فارس در زلزله دشتی 

 شهرستان بوشهر

فرا چند گاهي بخشي از جهان را  هرازكه  بحرانهای طبيعي استزلزله یكي از انواع  .(2در حال رشد هستند) پدیده های جهانيبالیا 

تخریب ناشي از زلزله،  سرعت، حجم و ابعاد (.9فاجعه بار است)آن  تحت تاثير قرار مي دهد و پيامدهای كل جهان را زلزله(. 1)گيرد مي

ویژگي های زلزله های شدید  از مهمترین  بهمراه تلفات انساني باال …برق، گاز، خطوط ارتباطي و   آثار جنبي خرابي مانند قطع راهها،

است. به همين علت، ابعاد بحران پس از وقوع زمين لرزه به سرعت گسترش یافته و نيازمند بكارگيری روشها و اصول مدیریت بحران است. 

رانها به شكل عمومي بایستي رعایت نموده و از اصول عمومي در تمامي بح كه مواردیبطوریكه در یك زلزله برای كنترل بحران عالوه بر 

در فازهای  پزشكي مشكالت غالباز ، زلزله پس از و صدمات بالیای طبيعي است خشن ترین از نوع زلزله. (1)مدیریت بحران مي باشند

بزرگ نمائي مشكالت و یا به چالش طلبيدن نظام مدیریت نيست  زلزلهمقصود از نقد مدیریت بحران در  .(4)اوليه زلزله به شمار مي رود

در زلزله مانند هر بالی طبيعي  .بلكه هدف بررسي همه جانبه حادثه با تاكيد بر نقاط قوت و ضعف به منظور اصالح در بحرانهای آتي است

 دیگر این عمليات زیرضروری مي باشد:

نجات جان مصدومين و افرادی است كه در آن هدف وگيرد مي عمليات در لحظات اوليه صورت  اینعمليات امداد و نجات: الف ( 

زیر آوار گرفتار هستند. ویژگي مهم این مرحله سرعت عمل و دقت در عمليات امدادی است، زیرا بعضاً عدم دقت در نجات فرد گرفتار باعث 

 .مي شود تا صدمات بيشتری به وی وارد گردد

مرج  ء استفاده و هرج و. امكان سو…نيتي: معموالً در زلزله های شدید به دليل خرابي خانه ها، بانكها، مغازه ها و عمليات امب ( 

مسائل  باالست از سوی دیگر هجوم مردم عادی جهت امدادرساني نيز عالوه بر خطرات برای خود آنها و مصدومان مي تواند باعث بروز

 .نظر كنند  روهای مسلح كشور بایستي با سرعت و حساسيت اقدام به ایجاد كمربند امنيتي در حوزه موردامنيتي گردد. از اینرو معموالً ني

عمليات اسكان: پس از ساعات اوليه حادثه كه معموالً افراد در شوک ناشي از وقوع زلزله به سرمي برند، مسأله اسكان بازماندگان ج ( 

مي  خواهد بود كه عمدتاً از چادر بهره گرفته مي شود و بتدریج از اتاقك مجهز استفاده مطرح مي شود. این اسكان درابتدا بصورت موقت

 .توزیع سریع، برنامه ریزی شده و منسجم امكانات اسكاني در این مقطع بسيار حساس است  شود

دادن بستگان، هراس از آینده، عمليات امدادرواني: حوادث ناشي از زلزله دارای آثار بسيار مخرب رواني بر افراد است. از دست د( 

خالء ناشي از نابودی ناگهاني امكانات و اموال و مشاهده ضجه های دلخراش برخي از این آثار هستند. در این مرحله حساسيت برخورد با 

 .افراد از نظر روانشناسي بسيار مهم و ظریف است



ردم، توزیع مناسب آنها، رساندن غذای گرم، مایحتاج مصرفي و : شامل فراهم نمودن امكانات اوليه موردنياز معمليات پشتيبانيه( 

 .دارویي، توزیع مناسب، كارآمد و عادالنه اقالم از ویژگيهای این مرحله است

معموالً شریانهای ارتباطي قطع است، لذا از راههای  :عمليات لجستيك: حمل و نقل در یك حادثه زلزله از چند نظرمهم استو( 

سرعت عمل دربسياری از مراحل قبلي سرنوشت ساز است، لذا راه هوایي و استفاده بعالوه  .ان دادن عمليات دیگر نيستمعمولي امكان سام

 .از امكانات ناوبری نيروهای مسلح در اولين ساعات حادثه بسيار حياتي است

ت بوده و بسياری ازمراحل مذكور پس از عمليات رسانه ای: ابعاد یك حادثه مادامي كه در آئينه رسانه ها مطرح نگردد مورد غفلز( 

 .همين دليل عمليات رسانه ای و گزارش دهي منظم از روند امور بسيار مهم استه بعد رسانه ای بحران سرعت، نظم و جریان مي یابند ب

      این بين حساسيت آن افزون مي گردد، آمار تلفات،  عمليات اطالع رساني: اطالعات بستر تصميم گيری است و درح( 

 .(1د)را بگير  مواردی است كه سریع، مطمئن و قابل اتكاء باید تهيه شود تا جلوی شایعه …و   نيازمندیها

 توانایي هایپتانسيل و  درک سازماني، بين از طریق همكاری رسانيامداد امر به منظور تسهيل دردر این راستا باید توجه داشت كه 

 (. 5ضروری است ) هر یك از سازمان ها

 بالیای پرخطرترین از تلفات انساني مادی و مخرب عالوه بر عوارض زلزله .است دارا دنيا بالخيز كشورهای ششم رتبه ایران كشور

 داده رخ ایران در لرزه مورد زمين1000 حدود اخير دهه زلزله را داشته و در  طبيعي استعداد مناطق ایران از بسياری است، طبيعي ایران

و مجروح شدن   كشته به منجرو  داد تكان را منطقه دشتي شهرستان بوشهر ریشتر 1.2زلزله ای با شدت 2931ماهفروردین در  است.

 داوطلب، و المللي بين توجه سازمانهای قابل توسعه و داده رخ سالمتي مراقبتهای كه در زیادی پيشرفتهای عليرغم .شد تعدادی از مردم

 ند. شو مي توسعه حال در بسياری كشورهای در جدی آسيبهای بروز موجب طبيعي همچنان حوادث

 ولي است از هموطنان شده توجهي قابل تعداد جراحت و مرگ به منجر پيوسته كه وقوع به ایران در متعددی زلزله های تاكنون

 در برنامه ریزی مناسب منظور به اطالعات این ردآوری. گاست منتشر نشده آنان باليني و دموگرافيك اطالعات از گزارش مستندی تاكنون

آن  كاهش خسارات ناشي از جهت الزم تدابير    اتخاذ و خصوصاً زلزله طبيعي غيرمترقبه حوادث با برخورد شيوه مدیریت عملياتي در

  است. ضروری

ارائه خدمات و فوریتهای پزشكي در زمينه برنامه ریزی منظور به بررسي تدابير مدیریتي و چالشهای فرا روی مسئولين در  بدین

مدیریت عملياتي  برنامه ریزی مناسب جهت اطالعات این گردآوریبنابراین  .پرداخته شده است بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر

 است. طبيعي ضروری حوادث



این پژوهش جمع آوری اطالعات در ابزار  .انجام شده است 2931پایيز سال است كه در توصيفي گذشته نگر مطالعه یك تحقيق این

 پاراكلينيك یافته های بيماران، وضعيت سير ورود، بدو معاینات مشخصات دموگرافيك، شاملمحقق ساخته و چك ليست شامل پرسشنامه 

از آمارهای ارائه خدمات كيفي همچنين به منظور تهيه اطالعات مورد نياز جهت بررسي وضعيت  .بوده استانجام شده درماني  اقدامات و

 .گردیداستفاده بيمارستان خدمات پرستاری، مددكاری و امور مالي  ،صورتجلسات مدیریت ،روزانه

نكته حائز ولي . اختصاص یافتالترین كيفيت این مركز به منظور درمان مصدومين حادثه با با تمامي نيرو و امكانات تخصصي 

تنها  زیرا این بيمارستان، بود . استاناعزامي در  سایر بيماران ي بهدرمانارائه خدمات توجه به مركزیت بيمارستان در زمينه نياز به اهميت، 

در كنار پذیرش مصدومين  ميبایست و   مي باشد در سطح استانتخصصي و فوق تخصصي  درمانيمركز مرجع ارائه برخي از خدمات 

ضروری را این خدمات هم زمان برنامه ریزی چگونگي ارائه   د كه لزوممي شزلزله، در نحوه ارائه خدمات به سایر بيماران نيز خللي ایجاد ن

 .مي ساخت

به مركز آموزشي نفر  226تعداد بيمارستانهای استان،كل مصدوم مراجعه كننده به  166از مجموع در حادثه زلزله منطقه دشتي 

% مصدومين طي سه روز 75%( آنان به صورت بستری تحت درمان قرار گرفتند. 78نفر ) 31درماني شهدای خليج فارس ارجاع گردیدند كه 

 اقامت متوسط طول مدت تریاژ،  % مابقي را كودكان تشكيل دادند.8 % را مردان و13%آنان را زنان، 14وقوع حادثه مراجعه نمودند كه  اول،

% مصدومين در 11همجنين متوسط اقامت ساعت بوده است.چهار معادل  به بخشهای بستری جهت بيماران، در اورژانس و انتقال

%( و 25قفسه سينه) %(،86شایعترین بخش آسيب دیده بيماران به ترتيب شكستگي ران و لگن) بيمارستان حداكثر سه روز مي باشد.

 .% مصدومين دچار شكستگي، تحت عمل جراحي قرار گرفتند76 %( مي باشد كه25شكستگي ساعد و بازو)

ثه خدمات حمایتي در مراحل مختلف وقوع حاد در سه بخش مدیریت، خدمات درماني وبه این گروه از بيماران خدمات  ارائهمشروح 

 .گردید( ارائه 2)شماره  خالصه فعاليت های ارائه شده در هر محور در جدول كه مورد تحليل قرار داده شده است

  



 منطقه دشتي خدمات ارائه شده به مصدومين زلزله : (2جدول )

 فعاليت انجام شده مراحل ارائه خدمات

 مدیریت

 اعالم فراخوان كاركنان تيم واكنش سریع بيمارستان

 برآورد لوازم مورد نياز مصدومين

 تعيين سوپروایزر اختصاصي بحران

 بزرگساالن به اورژانس ترومااختصاصي نمودن اورژانس 

 به اورژانس عادی ی اورژانس اطفال و درمانگاهتغيير كاربر

 تجهيز  بخش دیاليز جهت تخليه و آماده سازی اورژانس

 اختصاصي نمودن بخش جراحي جهت بستری

 فعاليت اختصاصي اطاق عمل جهت مصدومين

 درمان

 پذیرش مصدومين اعزام شده

 بندی ارائه خدماتتریاژ و اولویت 

 ارائه خدمات درماني اورژانس

 انتقال بيماران به بخش ميانه جهت بستری موقت

 انتقال بيماران به بخش بستری متمركز

 اولویت بندی و انجام اعمال جراحي

 ترخيص بيماران

 حمایت

 تهيه ليست و نصب اتيكت اسامي مصدومين

 درماني مصدومين و همراهانتهيه ليست اقالم درماني و غير 

 فراخوان خيرین و موسسات امدادرسان

 انتقال بيماران ترخيص شده به مهمانسرا

 پيگيری سایر خدمات درماني بيماران در دوره نقاهت

ریزی الزم كميته بحران در محل بيمارستان، برنامه  ن سریع كاركنان و تشكيل به موقعبا فراخواارائه خدمات مدیریت  در محور 

جهت یادآوری حدود وظایف اعضای تيم حوادث غير مترقبه صورت پذیرفت و افراد در محل اورژانس استقرار یافته و پس از تقسيم كار به 

همچنين مدیر گروه ارتوپدی و طب اورژانس به عنوان سوپروایزر  اختصاصي جهت  آماده سازی لوازم مورد نياز درمان مصدومين پرداختند.

مصدومين  و هماهنگي ارائه خدمات درماني و جراحي به مصدومين تعيين شدند. پس از بررسي اوليه و برآورد لوازم مورد نياز تسریع

همچنين اختصاصي نمودن اورژانس بزرگساالن به اورژانس  اقدام گردید. نيز نسبت به ارسال اقالم پزشكي مورد نياز به محل حادثه اعزامي،

اورژانس اطفال و درمانگاه تخصصي به اورژانس عادی و تجهيز بخش دیاليز جهت تخليه و آماده سازی اورژانس به  تروما و تغيير كاربری

عنوان استقرار موقت بيماران جهت انتقال به بخش بستری و نهایتاً اختصاصي نمودن بخش جراحي زنان جهت بيماران حادثه دیده به 

 پذیرفت. منظور راحتي همراهان و بستگان ایشان صورت

اولين گام  پس از ورود مصدومين، تریاژ و اولویت بندی نحوه ارائه خدمات ایشان با توجه به شدت آسيب بود. كليه در محور درمان، 

... در اسرع وقت توسط پرسنل مجرب و  اعمال جراحي كوچك و پانسمان و سوچر، سونوگرافي، اقدامات اورژانسي بيماران شامل ویزیت،

بيماران سرپایي كه نياز به بستری نداشتند اقدامات فوری رایگان شدن جهت  .ص به بيماران حادثه دیده صورت پذیرفتپزشكان متخص



هزینه و ترخيص از بيمارستان صورت گرفت. همچنين ليست و آمار بيماران بستری و اولویت انجام اعمال جراحي ایشان مورد بررسي و 

لوازم پزشكي و پالتين بيماراني كه نياز به عمل جراحي داشتند، با شركتهای فروش لوازم پزشكي  در زمينه تهيه زمان بندی قرار گرفت.

ام اعمال جراحي كليه اعمال جراحي الكتيو جهت  اولویت و تسریع در انجهمچنين بيمارستان به عمل آمد. هماهنگي خرید فوری از سوی 

%  این مصدومين را زنان و 82جراحي قرار گرفتند و در تفاوتي معنادار % مصدومين دچار شكستگي، تحت عمل 76. شدمصدومين لغو 

% از 21%مصدومين واكسيناسيون كزاز انجام شد و هيچ موردی از كزاز گزارش نگردید.در 13جهت .(P>0.002كودكان تشكيل داده بودند)

% كل مراجعين( با سندرم له شدگي بودند 13نفر ) 81مصدومين با طول اقامت بيش از سه روز ،عالئم بيماریهای عفوني گزارش شده است.. 

% كل مراجعين(كه زمينه قبلي مشكالت كليوی را گزارش 9كه همگي تحت سرم درماني حجمي قرار گرفتند و فقط در یك نفر از بيماران)

 نارسایي حاد كليه مشاهده شد. داده بود،

ل ثبت مشخصات كليه بيماران انجام  شده و به منظور جلوگيری از در مرحله اودر مرحله ارائه خدمات حمایتي از بيماران نيز 

شب  تغيير شيفت كاری مددكاری به صبح و عصر وبعالوه با  نامشخص شدن هویت بيماران جهت ایشان دستبند مشخصات تهيه گردید.

. و حفظ كرامات انساني صورت پذیرفتایشان با باالترین سطح و تكریم ارباب رجوع  رفاهي جهت بيماران و همراهان ارائه خدمات حمایتي،

خدمات نياز به ارائه با توجه به بعد مكاني وقوع حادثه این مركز با مراجعه تعداد زیادی از خانواده مصدومين روبرو بود كه حجم باالیي از 

جهت رائه خدمات مورد نياز جهت ایشان نمود كه ميتوان به این  موارد اشاره نمود. لذا این مركز اقدام به ارفاهي و حمایتي را  مي طلبيد. 

 همراهان و بيماران آسيب دیده كه شرایط روحي مناسبي نداشتند اقدامات روانشناختي و خدمات حمایتي تسكيني و عاطفي ارائه گردید.

به مراكز  جهت سازماندهي اقدامات در روز بعد از حادثه  نجام شد.امكانات و تسهيالت رفاهي در زمينه تغذیه و اسكان موقت همراهان ا

و استانداری در زمينه بيماران به تسهيالت جانبي رفاهي و مالي ایشان اعالم  كميته امداد، فرمانداریبهزیستي،  ،امداد رسان هالل احمر

از طریق مسئولين استانداری مستقر در بيمارستان و پيگيری تهيه نياز بيماران به پوشاک و البسه كودک و بزرگسال  گزارش گردید.

لوازم  مواد غذایي، كمكهای نقدی و جنسي از جمله پوشاک، د ویایي بوشهر و افراد خير انجام شفرماندهي نيروی دریایي منطقه دوم در

 .  ن گردیدایشای و تهيه آمار مشروح تحویل طي ليست بردار بهداشتي، مراكز خيریه تحویل گرفته شده و

  .تهيه و توزیع گردید جهت همراهانبه صورت روزانه وعده غذایي شامل صبحانه نهار و شام و ميان وعده  سههمچنين 

به منظوررفاه بيشتر همراهان، تا هنگام  در زمينه اسكان و نصب حمام سيار جهت بيماران پيگيری الزم از شهرداری صورت پذیرفت. 

اطاق درمانگاه تخصصي بيمارستان تخليه و پس از تجهيز در اختيار پنج مهمانسراهای تحت نظارت استانداری،هماهنگي جهت اسكان در 

، 225خدمات ایاب و ذهاب بيمار و همراهان هماهنگي و استقرار آمبوالنس های منطقه دوم دریایي بوشهر ،اورژانس  . ایشان قرار گرفت

سایر مایحتاج ضروری بيماران دارو و هزینه راه و خرید  شد.  يماران هنگام ترخيص انجام هالل احمر و ترابری بيمارستان جهت اعزام ب



ی به اراسكان بيماران مرخص شده  در مهمانسراهای تحت نظارت استاند. عالوه بر این بستری و ترخيص شده به صورت روزانه پرداخت شد

 شدند.به محل مورد نظر خود منتقل  ، توسط آمبوالنس از مهمانسرا نداشتند بيماراني كه تمایل به استفادهه و صورت روزانه صورت پذیرفت

و خدمات درماني و نياز به مراقبت  بودندشكستگي های متعدد  دچاربيماران كه برخي از  مصدوميت با توجه به شرایط ویژه  

یك  ستان به مهمانسرا های استانداری منتقل شدند واز بيمار پس از ترخيصبه منظور رفاه حال بيماران  بيشتر در دوره نقاهت داشتند. لذا

ان در مهمانسرا ها ایشجهت عيادت و بررسي وضعيت مددكار روانشناس، پرستار و  فيزیوتراپ، گروه پزشكي شامل پزشك متخصص ارتوپد،

كليه هزینه های را ویزیت نموده و خدمات مورد نياز ایشان را ارائه نمودند. الزم به ذكر است به صورت روزانه بيماران  كه تشكيل گردید

محاسبه شده از محل هزینه های جاری بيمارستان و كمك افراد خير به صورت رایگان و خانواده ایشان بيماران  ، رفاهي و حمایتي درماني

 است.

ارائه  پرسنل خدمات پشتيباني رواني و روحيجهت  به منظور كاهش استرس، ينارائه خدمات به مصدوم با توجه به فشار باالی  

  بود. ایشان نوبت كاریتشویقي و گردش  اضافه كارو  مرخصيشامل  گردید كه این موارد 

ها بازدیداین در  صورت پذیرفت. كهبستری مصدومين در زمان  در رده های مختلفحضور و مالقات مسئولين است شایان ذكر   

پيشنهاد و انتقادات مختلفي از سوی بيماران و همراهان ایشان مطرح گردید كه موارد قابل اجرا در اولویت اجرای كاری  درخواست ها،

عمدتاً در زمينه سرعت بخشي در امر درمان و یا انجام فوری  ،برخي موارد خواستهای ارائه شده دردر ليو .مسئولين بيمارستان قرار گرفت

كه  از نظر علمي و فني امكان پذیر نبودند و منجر به بروز آسيب به سالمت جسمي بيماران مي گردید،كه بود  ماران عمل جراحي بي

  .ارائه گردیدبيماران  بهتوضيحات الزم 

و قوتي نقاط ضعف در حادثه زلزله منطقه دشتي، مركز آموزشي درماني شهدای خليج فارس با توجه به خدمات ارائه شده بنابراین 

 مشهود بود كه به منظور برنامه ریزی مدیرت بحران در حوادث احتمالي آتي بدین شرح مي باشد. 

شامل نبود روابط عمومي و كميته پاسخگویي، سيستم ارتباطي بيسيم یا پيجر، انبار تجهيزات  عمليات مذكورخالصه نقاط ضعف 

استرس باالی مدیریت و كادردرماني ناشي از نظارت غير مسئوالنه مدیران پزشكي و دارویي، عدم تشكيل جلسات پيگيری كميته بحران، 

ارشد در درمان مصدومين و خستگي و صرف انرژی باال در پاسخگویي و حل مشكل توسط مسئولين به روش هيجان مدار و سركوب تنش 

 تن سطح توقعات غير منطقي مصدومين بود.بوسيله ایجاد آسيب های روانشناختي طوالني مدت و در نتيجه ایجاد وابستگي و باال رف

نقاط قوت ارائه خدمات نيز شامل اعزام فوری بيماران از محل حادثه به بزرگترین مركز درماني استان، تغيير كاربری، همچنين رئوس 

كادر مجرب،  تفكيك و اختصاصي نمودن بخش اورژانس به منظور انجام خدمات درماني مصدومين با دقت باال و در اسرع وقت توسط

اختصاص بخش مجزا جهت بستری و درمان طوالني مدت مصدومين، ارائه خدمات حمایتي مالي، تسهيالت رفاهي و اسكان همراهان، ارائه 

 كه در جداول        خدمات حمایتي روانشناختي جهت مصدومين و همراهان و نهایتاً پيگيری امور بيماران پس از ترخيص ایشان بود.



 )قبل از وقوع حادثه( و کميته حوادث غير مترقبه  در بيمارستانتشکيل تيم 

 راهكار نقاط ضعف نقاط قوت

 تشكيل منظم جلسات مشخص نبودن زمان و مكان دقيق فعاليت كميته برنامه ریزی جهت تشكيل تيم

 تشكيل كميته پاسخگویي نداشتن جليقه امداد تقسيم كار و صدور ابالغ

 نبود روابط عمومي و كميته پاسخگویي اعضاءاعالم شرح وظایف به 

برنامه ریزی و تدوین برنامه عملياتي جهت الزام 

حضور پزشكان آنكال و جانشين آنان در زمان 

 وقوع حادثه

 برگزاری مانور عملياتي نبود دستبند مناسب جهت مصدومين تعيين اعضای علي البدل

تشكيل تيم واكنش سریع كادر درماني 

 وپزشكي

سيستم ارتباطي بيسيم یا پيجر جهت ارتباط مسئولين  نبود

 در بيمارستان

تدوین شرح وظایف روشن و صریح جهت كليه 

 كاركنان و واحدهای بيمارستان

برگزاری جلسات برنامه ریزی 

   واكنش به بحران و اجرای مانور

استفاده از پرسنل مجرب و 

 كارآمد
 تيممشكل در امر اطالع رساني تلفني به اعضای 

 

تعيين دقيق حدود وظایف پرسنل 

 و عدم تداخل كاری
 كناره گيری برخي از پزشكان در امر درمان

 

 

  



 تشکيل جلسه تيم حوادث غير مترقبه

 راهكار نقاط ضعف نقاط قوت

برنامه ریزی جهت یادآوری حدود وظایف 

 اعضاء

تشكيل نشدن منظم و مستمر جلسات پيگيری 

 و همكاری الزم جهت ادامه روند

تشكيل جلسات روزانه و بررسي 

 گزارشات انجام كار اعضای تيم

تقسيم كار و حدود وظایف اعضای تيم 

 حوادث غير مترقبه

صرف انرژی باال جهت پاسخگویي واحد 

 مدیریت به صورت مكرر و پراكنده به مسئولين
 تشكيل كميته پاسخگویي

استقرار اعضا در محل اورژانس و آماده 

 سازی لوازم

باالی مدیریت ناشي از دخالت و استرس 

نظارت مستقيم و غير كارشناسانه مدیران ارشد در امر 

 درمان  مصدومين
 

تعيين مدیر گروه ارتوپدی و طب اورژانس 

به عنوان سوپروایزر و هماهنگ كننده ارائه 

 خدمات درماني و جراحي
  

اعزام تيم درماني متشكل از پزشكان 

مركزیت بسيج متخصص و سایركادر درماني با 

 جامعه پزشكي به محل حادثه
  

بررسي لوازم مورد نياز بيماران و ارسال 

   اقالم پزشكي مورد نياز به محل وقوع حادثه

تعيين حراست جهت امانتداری و تحویل 

   اشياء قيمتي بيماران

 

  



 ارائه خدمات درون بخشی مدیریت پرستاری

 راهكار نقاط ضعف نقاط قوت

مدیریت صحيح در هماهنگي و 

 فراخواني پرسنل

نبود انبار تجهيزات پزشكي و دارویي درموارد 

 بحران در بيمارستان

تعبيه فضای فيزیكي مناسب جهت انبار 

 دارو و تجهيزات در محل بيمارستان

حضور سریع و بي درنگ پرسنل در 

 زمان بحران
 عدم هماهنگي داروخانه در زمان بروز بحران

كاری و ابالغ به واحد اعالم دستوالعمل 

 مربوطه

تجهيز بخش دیاليز جهت تخليه و 

آماده سازی اورژانس به عنوان استقرار موقت 

 بيماران جهت انتقال به بخش

صرف انرژی باال جهت پاسخگویي واحد 

مدیریت پرستاری به صورت مكرر و پراكنده به 

 مسئولين

 تشكيل كميته پاسخگویي

از تفكيك سریع اورژانس سرپایي 

 اورزانس بحران

پاسخگویي به سایر مراكز درماني در زمينه نياز 

  به كادر درماني و اعزام نيروها

اختصاصي نمودن و  تغيير كاربری 

بخش داخلي زنان جهت بستری طوالني مدت 

 بيماران
  

 

 

  



 اختصاصی نمودن اورژانس و اطاق عمل

 راهكار نقاط ضعف نقاط قوت

اطفال و درمانگاه تغيير كاربری اورژانس 

تخصصي به اورژانس عادی و جلوگيری از اخالل در 

 امر درمان بيماران عادی

انتظار پرسنل از تشویقي به جا و به موقع 

 مسئولين

توجه بيشتر به مسئوليت پذیری پرسنل و 

 قدر داني از آنان

وجود انبار دارویي و تجهيزات پزشكي در 

 واحد اورژانس

مسئوالنه بزخي از مدیران اظهار نظر غير 

ارشد در زمينه كمبود پزشك و تجهيزات در 

 استان

توجيح مسئوالن در خصوص رعایت 

 سلسله مراتب اداری

كنسل نمودن اعمال جراحي الكتيو و 

   اختصاصي نمودن اطاق عمل

سرعت بخشي در ارائه خدمات درماني 

   بوسيله مدیریت نيروی انساني و تفكيك وظایف

وتحكيم روابط بين بخشي و سایر  برقراری

   واحدهای غير درماني

مدیریت بهينه در برآورد ميزان كمبود 

   داروها و تجهيزات

 

  



 بستری نمودن  بيماران در بخش داخلی زنان

 راهكار نقاط ضعف نقاط قوت

دلگرمي بيماران باحضور  سایر اعضای 

 خانواده آنان 

فشار باالی كاری وخستگي جسمي و روحي پرسنل 

 بخش 

هماهنگي و درخواست گزارش به 

 جای بازدید و ارتباط مستقيم با بيماران 

تسهيل در نظارت و كنترل مسئولين 

 بيمارستان 

ابراز نظرات غير تخصصي بازدید كنندگان و دخالت 

 ایجاد تأخير در رونددرمان بيماران 

رعایت سلسله مراتب اداری 

 بيمارستان

سهولت در بازدید مسئولين و عيادت از 

 بيماران 

تغيير نوبت كاری پرسنل درماني  افزایش انتظارات بيماران و وابستگي روحي و رواني 

 جهت كاهش خستگي جسمي 

بسيج نيروها و برقراری وتحكيم روابط بين 

 بخشي و سایر واحدهای درماني و غير درماني 

باال رفتن سطح توقعات غير منطقي بيماران و 

 درگيری با پرسنل 

 

تسهيل در برآورد ميزان كمبود تجهيزات و 

 داروها 

عدم نظارت و كنترل بر زمان مالقات با توجه به 

 شرایط روحي همراهان و بيمار 

 

فرسودگي و استهالک لوازم رفاهي همراهان بيمار  

 در بخش 

 

  انتظار پرسنل از تشویقي به جا و به موقع  

 

  



 توزیع غذا جهت بيماران

 راهکار  نقاط ضعف  نقاط قوت 

هماهنگی و تهيه آمار از بيماران و  ایجاد وابستگی در بيماران  نوعدوستی و ایجاد دلگرمی بيماران 

تعداد همراهان و اعالم درخواست تهيه غذا 

 به مسئولين استانداری 

تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامات 

 انسانی 

باال رفتن سطح توقعات غير منطقی 

 بيماران 

اسکان همراهان در مهمانسرای تحت 

 نظارت استانداری 

سوءاستفاده برخی از همراهان  

 بيماران زلزله زده و غير زلزله زده 

 تشکيل کميته پاسخگویی 

 

  



 تغيير کاربری درمانگاه به محل اسکان همراهان بيمار

 راهکار  نقاط ضعف  نقاط قوت 

فقدان فضای فيزیکی درمان  نوعدوستی و ایجاد دلگرمی بيماران 

 پزشکان 

برسی کارشناسانه مسئولين جهت هر گونه 

 تصميم گيری بحرانی 

تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامات 

 انسانی 

هماهنگی و تهيه آمار از بيماران و تعداد  ایجاد وابستگی در بيماران 

همراهان و اعالم درخواست محل سکونت به 

 مسئولين استانداری 

باال رفتن سطح توقعات غير  

 منطقی بيماران 

اسکان همراهان در مهمانسرای تحت نظارت 

 استانداری 

سوءاستفاده برخی از همراهان  

 بيماران زلزله زده و غير زلزله زده 

 تشکيل کميته پاسخگویی 

 

 

 

 

  



 بازدید مسئولين

 راهکار  نقاط ضعف  نقاط قوت 

تشکيل کميته پاسخگویی جهت  خستگی بيماران  دلگرمی بيماران 

 هماهنگی در بازدید و عيادت 

هماهنگی و درخواست گزارش به جای  خستگی مسئولين بيمارستان  دلگرمی مسئولين بيمارستان 

 بازدید حضوری 

اعالم حدود توانایی مسئولين در  ابراز نظرات غير تخصصی  

 زمينه ارائه خدمات به بيماران 

  ایجاد وابستگی در بيماران  

باال رفتن سطح توقعات غير منطقی  

 بيماران 

 

 

  



 استقرار کارشناسان و مسئولين استانداری در بيمارستان

 راهکار  نقاط ضعف  نقاط قوت 

هماهنگی و درخواست گزارش به جای  خستگی مسئولين بيمارستان  دلگرمی بيماران 

 بازدید و ارتباط مستقيم با بيماران 

اعالم حدود توانایی در زمينه ارائه  ابراز نظرات غير تخصصی  دلگرمی مسئولين بيمارستان 

 خدمات به بيماران 

پيگيری وتهيه لوازم مورد نياز 

 بيماران 

رعایت سلسله مراتب اداری  ایجاد وابستگی در بيماران 

 بيمارستان 

نظارت مستقيم بر روند درمان و 

 ترخيص بيماران 

باال رفتن سطح توقعات غير 

 منطقی بيماران 

 تشکيل کميته هماهنگی و ستاد بحران 

اسکان بيماران در مهمانسرای تحت 

 نظارت استانداری 

  تداخل مسئوليت ها و وظایف 

  خرید برخی لوازم غير ضروری 

 

 

 

 

 

  



 ثالث(عدم توجه به بازتوانی و توانبخشی بيماران)پيشگيری 

 راهکار  نقاط ضعف  نقاط قوت 

تشکيل تيم تخصصی مداخالت 

روانپزشکی در دانشگاه و اعزام به محل 

 حادثه 

عدم مراجعه و بازدید از بيماران بستری 

 شده در بيمارستان 

قرار گرفتن ارائه خدمات و توجه 

به جنبه های روانشناختی بيماران و 

 همراهان ایشان در بيمارستانها 

توجه به نياز افراد آسيب دیده به 

 مداخالت روانشناختی 

عدم وجود برنامه ریزی جهت بازتوانی و 

توانبخشی بيماران توسط مسئولين به منظور 

پذیرش مشکل و مشيت الهی و تالش در جهت 

 در دست گرفتن مسئوليت زندگی شخصی خود 

واگذاری مسئوليت ارائه خدمات 

 به افرادتوانمند آسيب دیده 

حل مشکل توسط مسئولين به روش  

هيجان مدار و سرکوب تنش بوسيله ایجاد 

 آسيب های روانشناختی طویل مدت 

تشکيل جلسات مشاوره فردی و 

گروهی و سایر مداخالت روانشناختی در 

 بيمارستان 

فقدان تيم ارائه خدمات روانشناختی در  

بيمارستان و عدم هماهنگی تيم دانشگاه و 

 بيمارستان 

ملزم نمودن تيم روانپزشکی به 

مراجعه و حمایت عاطفی و روانی از 

 بيماران و همراهان ایشان 

 

 

  



 پرداخت کمک هزینه نقدی و غير نقدی به بيماران

 راهکار  نقاط ضعف  نقاط قوت 

هماهنگی و تهيه آمار از بيماران و  ایجاد وابستگی در بيماران  نوعدوستی و ایجاد دلگرمی بيماران 

تعداد همراهان و اعالم درخواست مبلغ مورد 

 نياز به مسئولين استانداری 

تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامات 

 انسانی 

باال رفتن سطح توقعات غير منطقی 

 بيماران 

استقرار کارشناسان هالل احمر یا 

سایر موسسات امدادرسان جهت ارائه 

 خدمات 

سوءاستفاده برخی از همراهان  

 بيماران 

 تشکيل کميته پاسخگویی 

 

 

  



 نتيجه گيری:

 تشکيل کميته هماهنگی و پاسخگویی   

 تهيه و اعالم آمارهای مختلف  

 ایجاد هماهنگي واحدهای مختلف بيمارستان   

 نظارت بر پاسخگویي واحدهای مختلف بيمارستان    

 مختلف بيمارستان به مسئولينجمع بندی و ارائه گزارش كار واحدهای   

 پاسخگویي به مسئولين استان  

 هماهنگي و مدیریت در عيادت و بازدید از مصدومين  

 پيگيری امكانات رفاهي بيماران)تغذیه؛پوشاک،اسكان و...(   

 زمان:  

 از ابتدای وقوع بحران تا هنگام ترخيص آخرین بيمار از بيمارستان 

 مکان و نحوه دسترسی:  

 ميته درمحل بيمارستان استقرار اعضای ک

 

بنابراین پيشنهاد تشكيل تيم عملياتي بين سازمانهای مسئول وحمایتي ذیربط، تعيين حدود و شرح وظایف موسسات مذكور، تعيين  

 رابط جهت پاسخگوی ارائه خدمات در مراكز درماني و ساماندهي كمكهای مردمي، برنامه ریزی جهت پيشگيری ثالث، بازتواني و توانبخشي

 بيماران  و برگزاری مانور عملياتي داده مي شود.
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